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 2           INIŢIATIVELE ASOCIAŢIILOR  CIVICE    
 
Exemple de iniţiative ale Asociaţiilor Civice Stradale 
 Instalarea câte unui panou informativ pe fiecare stradă. Panourile cu 

vitrină tip avizier conţin informaţii despre Asociaţia Civică Stradală (lista 
membrilor activi, Planul de acţiune, istoricul denumirii străzii şi alte informaţii 
turistice, precum şi informaţii edilitare utile pentru locuitorii străzii)  

 Instalarea cutiilor metalice cu pungi pentru colectarea deşeurilor 
animalelor de companie Cutiile sunt fixate de coşurile de gunoi stradale, 
sunt inscripţionate cu text şi imagine pentru păstrarea curăţeniei şi sunt 
aprovizionate de două ori pe lună cu plicuri de hârtie inscripţionate cu acelaşi 
text şi imagin de către un membru al Asociaţiei Civice Stradale  

 Pe strada Cerbului din zona istorică au fost 
instalate numere de casă personalizate (pe 
formatul tradiţional de tablă, cu scris alb pe fond 
albastru-cobalt şi cu emblema cap de cerb). Au fost 
instalate 36 numere de casă cu ajutorul locuitorilor 
străzii şi strada  a devenit mai interesantă! 

 Strada Postăvarului a fost amenajată ca ,,stradă 
verde” pe baza unui proiect de 
amenajare peisagistică: au fost 
amplasate lateral 30 ghivece mari cu 
Thuja şi 6 jardiniere stradale mari din 
materiale 
reciclabile cu 
tufe de 
crizanteme.     

 

 Pe câteva străzi au fost organizate acţiuni de 
animaţie stradală, în cadrul Festivalului de artă 
urbană FatzaDa Street Fest 2013:  organizat de 
partenerul din proiect, Asociaţia Depoul de Artă 
Urbană. Strada Sforii a fost personalizată cu 
elemente decorative având ca temă ,,sfoara”, a fost 
marcat cu autocolante un traseu de vizitare pentru turişti pe străzile 
Postăvarului, Cerbului şi Sforii. O familie membră a Asociaţiei Civice a avut 
iniţiativa de a organiza ,,Colţul copiilor” în cadrul Festivalului FatzaDa, în care 
copiii pregăteau mini-pizza şi o serveau trecătorilor/vizitatorilor. 

 Pe Strada Pe Tocile din zona istorică a fost restaurat un ansamblu de 
porţi cu statutul de monument istoric din secolul al XVIII-lea înscris în 
Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Braşov. În restaurare s-au 
implicat organizaţii şi experţi în obiecte de patrimoniu, iar proprietarul 
imobilului a contribuit la finanţarea lucrărilor.   

    CE ESTE ASOCIAŢIA  CIVICĂ  STRADALĂ ?   3 
 

CE ESTE Asociaţia Civică Stradală ? 
 

Asociaţia Civică Stradală  este o organizaţie obştească de reprezentare 
a interselor cetăţenilor unei străzi. 
1. Se formează prin libera voinţă a locuitorilor unei străzi 
2. Se formează pentru a soluţiona problemele care afectează viaţa cotidiană a 

membrilor (condiţii de locuire, probleme de vecinătate, servicii publice, 
siguranţa lor şi a familiilor pe stradă,  acces la transport, acces la un mediu 
sănătos,  la spaţii de recreere etc.) 

3. Este o structură deschisă, la  care cetăţenii de pe strada respectivă pot adera 
sau se pot retrage oricând   

4. Este o structură democratică, în care nu există ierarhie, toţi membrii sunt 
egali şi fiecare membru are un vot 

5. Se auto-organizează şi îşi stabileşte priorităţile de acţiune prin decizia 
majorităţii 

6. Activitatea Asociaţiei civice se bazează pe voluntariatul membrilor 
7. Membrii participă la activităţile Asociaţiei după posibilităţi:  unii se implică 

direct în acţiuni, iar alţii (de obicei cei mai în vârstă) doar prin  participare la 
consultare şi decizie 

8. Comunică intenţiile şi rezultatele acţiunilor tuturor cetăţenilor de pe stradă, 
chiar dacă nu sunt membrii ai Asociaţiei  

9. Reprezintă strada în relaţiile cu autorităţile publice, prestatorii de servicii şi 
alte instituţii şi organizaţii 

10. Este o formă de auto-împuternicire şi activare a cetăţenilor în viaţa publică a 
localităţii 

Ce NU ESTE Asociaţia Civică Stradală ? 
 Asociaţia Civică Stradală nu este asociaţie de proprietari deoarece cetăţenii 

unei străzi au în comun doar strada pe care locuiesc şi nu au alte părţi 
comune de administrat 

 Asociaţia Civică Stradală nu este organizaţie non-profit, deoarece nu este 
persoană juridică, nu are răspundere legală şi nu are sistem de  contabilitate  

 

SFATURI  de la membrii Asociaţiilor Cicive: 
 Problemele se identifică în comun 
 Soluţiile se analizează în comun 
 Deciziile se iau în comun 
 Fiecare persoană are dreptul la propriile opinii, sugestii, propuneri  
 Iniţiatorul coordonează soluţionarea problemei 
 Implicaţi-vă dacă cunoaşteţic problema, aveţi timp, puteţi să acţionaţi!  
 Sărbătoriţi victoriile !!! 

 

 

 

 



 4             CUM SE ÎNFIINŢEAZĂ ASOCIAŢIA ?        
 

Pasul 1. Întâlnirea de constituire: anunţaţi iniţiativa de formare a Asociaţiei 

Civice Strada Mea şi îi invitaţi pe toţi cei interesaţi (prin invitaţie scrisă transmisă 
fiecărei gospodării). Întâlnirea de constituire se organizează într-o locaţie din 
vecinătate şi se discută scopul, obiectivele, acţiunile ce urmează a fi întreprinse 
şi rezultatele aşteptate. Rezultatele întîlnirii se anunţă fiecărei familii prin afişaj 
sau note scrise în cutiile poştale.  
 Dacă decizia cetăţenilor este pentru formarea unei Asociaţii Civice, ca grup 

obştesc de iniţiativă şi acţiune, reglementarea activităţii ei se poate face 
printr-un Protocol de colaborare încheiat între membrii Asociaţiei.  

 Dacă cetăţenii decid înfiinţarea unei asociaţii de tip ONG, se va adopta un 
Statut şi un Act constitutiv şi se pregăteşte înregistrarea asociaţiei ca 
persoană juridică non-profit, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, 
privind asociaţiile şi fundaţiile, iar costurile de înfiinţare vor fi suportate de 
membrii viitoarei asociaţii.  

Pasul 2. Întâlnirea de organizare: la această întâlnire, locuitorii străzii  

 Identifică problemele străzii şi le structurează după urgenţă şi importanţă   
 Elaborează un Plan de acţiune pentru soluţionarea problemelor străzii cu 

termene şi responsabili de activităţi  
 Hotărăsc demersurile birocratice pentru implementarea intervenţiilor 

(avize/acorduri pentru utilizarea spaţiului public, avizul proprietarilor pentru 
intervenţii pe proprietatea privată, etc.) 

Rezultatele întîlnirii se anunţă fiecărei familii prin afişaj sau note scrise în cutiile 
poştale. 

Pasul 3: Întâlnirile operative periodice: membrii asociaţiei de întâlnesc 

periodic pentru a urmări soluţionarea problemelor şi pentru a se consulta 
 Locuitorii îşi asumă respunsabilităţi pentru rezolvarea problemelor în funcţie 

de interes şi timpul disponibil. Este bine ca persoana care identifică o 
problemă, să urmărească soluţionarea ei. 

 Membrii asociaţiei se implică direct în intervenţiile propuse sau coordonează 
iniţiativele propuse (intervenţii/solicitări la autorităţi locale, la prestatorii de 
servicii, iniţiative proprii pentru creşterea confortului de locuire, amenajări 
peisagistice, acţiuni/evenimente culturale pentru animaţie stradală  etc)   

Pasul 4: Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin cooperare. Se pot 

organiza întîlniri periodice cu reprezentanţi ai  instituţiilor publice, prestatorilor de 
servicii, firmelor care au sediul pe străzile respective, unităţilor de învăţământ etc. 
Reprezentanţii Asociaţiei Civice îşi pot susţine solicitările şi iniţiativele participând 
la şedinţele Consiliului Local. Întâlnirile de schimb de experienţă între Asociaţiile 
Civice sunt foarte utile, agitate şi plăcute!  
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Asociaţiile Civice Strada Mea au făcut intervenţii către autorităţile publice 

şi către prestatorii de servicii pentru a soluţiona cîteva dintre problemele 
identificate pe fiecare stradă. O parte dintre solicitări au fost soluţionate, o parte 
sunt în curs de soluţionare şi altele au primit răspuns negativ.  

Exemple de solicitări/răspunsuri: 
 Solicitare  către Poliţia Locală şi Direcţia Circulaţie a Poliţiei Judeţene pentru 

a asigura controlul accesului autovehiculelor şi protejarea pietonilor pe cîteva 
străzi timp de 10 zile, pe durata desfăşurării evenimentului OktoberFest 2013 
(Rezultat: 4 agenţi de circulaţie au dirijat traficul pe cele 3 străzi timp de 10 
zile)  

 Solicitare către Serviciul Administrare Străzi a Primăriei pentru permiterea 
accesului autovehiculelor  numai pentru riverani şi asigurarea spaţiului pentru 
accesul pietonal (Rezultat: răspuns negativ de la Primărie dar solicitarea a 
intrat pentru analiză la Comisia de Circulaţie a Consiliului Local) 

 Solicitare către Serviciul Administrare Străzi a Primăriei pentru introducerea 
limitatoarelor de viteză pe stradă şi amplasarea camerelor video pentru 
controlul circulaţiei (Rezultat: Poliţia Locală verificat pe teren şi a trimis 
propunerile Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local) 

 Solicitare către prestatorii de servicii de electricitate şi telecomunicaţii pentru  
înlăturarea cablurilor de pe faţadele clădirilor din zona istorică (Rezultat: 
solicitarea în procesare, pentru a fi inclusă în lucrările de intervenţii din 2014) 

 Solicitarea intervenţiei de urgenţă a Gărzii de Mediu pentru daune )spargerea 
geamurilor)  provocate imobilelor de nivelul mare de zgomot produs de 
staţiile de amplificare pe stradă pe perioada desfăşurării concursului Media 
Music Awards (Rezultat: Garda de Mediu a intervenit în regim de urgenţă, 
verificând autorizaţiile de mediu pentru eveniment şi a impus reducerea 
nivelului de zgomot potrivit condiţiilor autorizaţiei) 

 Solicitare intervenţiei ISU pentru salvarea unei pisici dintr-un copac aflat în 
curtea Căminului pentru Persoane Vârstnice (Rezultat: Detaşamentului 
Pompieri a intervenit în 18 minute şi pisica a fost salvată şi redată 
proprietarei, aducând liniştea în zonă) 

 Solicitare pentru modificarea orarului de colectare a gunoiului pentru a se 
evita vandalizarea pubelelor pe timpul nopţii (Rezultat: prestatorul a 
modificat orarul de colectare prin extinderea termenului de colectare la ora 
9:30 dimineaţa) 

 Solicitare către Direcţia Administrare Străzi a Primăriei pentru mutarea unui  
stâlp de iluminat public astfel încât să lumineze 50 m de stradă (Rezultat: 
prestatorul a programat lucrările pentru primăvara anului 2014) 

Solicitare către  Primărie pentru corectarea greşelilor de asfaltare prin înfundarea 
cu asfalt a burlanelor de scurgere a apei pluviale; (Rezultat: adresa a fost 
transmisă prestatorului, care va interveni pentru remedierea problemelor în luna 
martie 2014) 



 6                 EXEMPLE  DE BUNE  PRACTICI            
 

Numere de casă personalizate 
şi Panou cu informaţii utile 

 
Situaţia: ”Strada noastră leagă strada Poarta Schei, prin Strada Sforii, cu 

Promenada de sub Tâmpa. Turiştii o evită însă, pentru că este plină de 
maşini şi ,,nu au nimic de văzut”!!! Am vrea să locuim pe o stradă 
frumoasă, curată şi primitoare!” 

 
La propunerea Asociaţiei Civice Strada Cerbului, pe toate imobilele de 

pe Strada Cerbului din Centrul Istoric al municipiului Braşov au fost instalate 
plăcuţe cu numere de casă personalizate cu simbolul ,,cap de cerb”.  

 
La începutul Străzii Cerbului dinspre strada Apollonia Hirscher a fost 

instalat un panou informativ care conţine informaţii despre istoria străzii şi a 
oraşului Braşov şi anunţuri edilitare pentru locuitorii străzii. 
La  capetele străzii au fost instalate cutii cu pungi pentru deşeuri anmale, pentru 
a fi utilizate de trecătorii care îşi plimbă animalele de companie.  

 
Membrii Asociaţiei Civice strada Cerbului speră că aceste dotări vor 

creşte atractivitatea străzii pentru turişti şi vizitatori, vor asigura o mai bună 
funcţionare a serviciilor publice (poştă, curierat, transport taximetrie) şi o foarte 
bună comunicare între membrii Asociaţiei Civice Strada Cerbului.  

Investiţiile au fost asigurate prin proiectul ACŢIUNEA STRADA MEA.  
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Intervenţie ISU pe strada PE TOCILE  
pentru salvarea unui animal din copac 

 
Situaţia: Cetăţenii de pe str. Pe Tocile au anunţat faptul că în incinta curţii 

Bisericii Sfânta Treime din Şchei, lîngă clădirea Căminului pentru Persoane 
Vârstnice, un pui de pisică s-a căţărat până în varful unui brad înalt de 15 m. 
Pisica se temea să coboare şi mieuna  fără încetare de mai bine de 8 ore, 
afectând liniştea pensionarilor cazaţi la Cămin şi a celor care vizitau cimitirul.  

 
La solicitarea Asociaţiei Civice Strada Pe Tocile prin dispeceratul 112, 

Unitatea ISU-Detaşamentul 1 a intervenit în numai 18 minute de la apel, a salvat 
animalul din copac, l-a redat proprietarei speriat dar sănătos şi a adus din nou 
liniştea în zonă. 

 
Copiii şi vârstnicii care au asistat la intervenţie au fost impresionaţi de 

promptitudinea, profesionalismul şi eficienţa echipei de pompieri şi au văzut cum 
lucrează personalul şi cum este folosit echipamentul ISU.  

 
Cetăţenii din zonă mulţumesc echipei de la Unitatea ISU-Detaşamentul 

1, care a răspuns prompt şi competent şi a intervenit pentru soluţionarea unei 
probleme cetăţeneşti, neînsemnate în aparenţă, dar care a demonstrat că 
dragostea pentru animale şi respectul faţă de solicitările  cetăţenilor  sunt 
asumate în mod responsabil de ISU Braşov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  



 8                    EXEMPLE  DE BUNE  PRACTICI                   
 

Spaţiu verde pe pietonal şi cutii cu pungi pentru păstrarea 
curăţeniei   

 
La propunerea Asociaţiei Civice Strada Postăvarului, strada a fost dotată 

cu elemente de spaţiu verde şi flori. Amenajarea peisagistică a străzii s-a realizat 
prin amplasarea pe laturile străzii a 30 de ghivece stradale cu arbuşti Thuja şi a 6 
jardiniere mari din materiale reciclate, în care au fost plantate tufe de crizanteme.  

 
 Pe stradă au fost amplasate trei cutii cu pungi pentru deşeurile animalelor de 

companie, pentru a încuraja proprietarii acestora să menţină strada curată. 
Cutiile sunt marcate cu mesajul ,,Păstrează Strada Mea curată!” şi sunt 
aprovizionate de două ori pe lună cu pungi noi, de către o membră a 
Asociaţiei Civice Strada Postăvarului. 

 
 La mijlocul Străzii Postăvarului, la intersecţia cu strada Armata Română, a 

fost instalat un panou informativ care conţine informaţii despre istoria străzii 
şi a oraşului Braşov şi anunţuri edilitare pentru locuitorii străzii.  

 
 Sperăm că aceste dotări vor creşte atractivitatea străzii pentru turişti şi 

vizitatori, şi o va face şi mai placută locuitorilor. Locuitorii străzii se implică în 
protejarea şi întreţinerea plantelor de pe stradă şi totodată informează şi îi 
îndeamnă pe proprietarii de câini să  utilizeze pungile pentru deşeuri atunci 
când plimbă animalele pe această stradă. 

Investiţiile au fost asigurate prin proiectul ACŢIUNEA STRADA MEA. 
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Restaurarea unui ansamblu de porţi monument istoric 
 

La propunerea Asociaţiei Civice Strada Pe Tocile şi la recomandarea 
experţilor în restaurarea obiectelor de patrimoniu a fost restaurat un ansamblu de 
porţi (poarta mare şi poarta mică) de la imobilul din str. Pe Tocile nr. 26 înscrise 
în Lista Monumentelor Istorice ale Municipiului Braşov Cod LMI la poziţia 333, cu 
numărul BV-II-m-B-11480. 

Expertiza tehnică pentru restaurare a fost asigurată de Asociaţia Salvaţi 
Arhitectura Tradiţională din Transilvania (SATT) şi de Fundaţia Pro Patrimoniu 
din Bucureşti. 

Restaurarea a durat 2 luni şi a fost executată de Atelierul de restaurare 
Jakab Arpad, care a restaurat alte porţi monument istoric din Braşov. Tehnologia 
şi materialele folosite pe parcursul procesului de restaurare au respectat 
metodele şi reţetele tradiţionale.   

Proprietarul imobilului din strada Pe Tocile nr. 26 a co-finanţat lucrările 
de restaurare. 
Investiţiile au fost asigurate prin proiectul ACŢIUNEA STRADA MEA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 
 



 10                       BUNA VECINĂTATE !        
 
Pentru că iniţiativele lor au fost puse în aplicare,  membrii Asociaţiilor 
Civice Stradale  prind încredere  să-şi  rezolve problemele de vecinătate! 
 
 Pentru prima dată în ultimii 5 ani, câţiva locuitori ai 

străzii Postăvarului s-au implicat direct şi au participat 
la Festivalul FatzaDa 2013, cu un stand organizat şi 
gestionat de copii.       

 După realizarea amenajării peisagistice a străzii, 
locuitorii se implică în protejarea şi întreţinerea 
plantelor de pe stradă (le udă vara şi le protejează în 
curţi iarna) 

 Locuitorii străzii informează şi îndeamnă proprietarii de 
animale de companie  să utilizeze pungile pentru colectarea deşeurilor 
animale din cutiile amplasate pe stradă 

 După zece ani de neînţelegeri, pe strada Cerbului a fost reparată o poartă 
prin implicarea vecinilor 

 Câteva case şi-au împodobit faţadele pentru sărbătorile de iarnă 
 Cetăţenii intervin prompt la autorităţi pentru sesizarea problemelor de 

circulaţie 
 

DREPTURILE  locuitorilor  străzii 
 
Locuitorii  străzii au următoarele drepturi: 

1. Dreptul la condiţii decente de locuire: linişte, protecţia caselor împotriva 
vibraţiilor create de trafic, protecţia persoanelor împotriva poluării aerului, 
apei şi a poluării sonore  

2. Dreptul la siguranţă a individului şi a familiei în locuinţe şi pe domeniul public 
3. Dreptul la facilităţile fiscale şi tehnice privind zonele de protecţie de 

arhitectură 
4. Dreptul la servicii publice de calitate, inclusiv întreţinerea reţelelor şi 

intervenţiile de urgenţă  
5. Toţi rezidenţii au dreptul la acces pe stradă şi la parcare pentru maşinile 

personale sau ale vizitatorilor 
6. Firmele de pe stradă au dreptul la parcare pentru un singur autovehicul 
7. Toţi locuitorii străzii indiferent de calitatea pe care o au, de proprietar sau 

chiriaş, se pot implica în măsura posibilităţilor, în deciziile privind buna locuire 
8. Agenţii economici de pe stradă trebuie să respecte drepturile rezidenţilor 
 
Lista poate fi modificată şi completată, în funcţie de experienţa Asociaţiilor Civice 
Stradale formate şi funcţionale, de modificările legislative şi de orice alte situaţii 

care afectează condiţiile de locuire ale populaţiei. 

 FIŢI ACTIVI PE STRADA DUMNEAVOASTRĂ !  11 
 
 AIDC - Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii oferă sprijin 

pentru înfiinţarea şi funcţionarea Asociaţiilor Civice Stradale  (Prococol de 
colaborare, Act constitutiv, Plan de acţiune, anunţuri) 

 Înfiinţaţi  Asociaţii Civice Stradale din localitatea dumneavoastră şi participaţi 
la acţiunile lor 

 Rezolvaţi problemele străzii dumneavoastră implicându-vă direct şi 
colaborând cu factorii responsabili 

 Organizaţi evenimente şi activităţi în colaborare cu alte Asociaţii Civice 
Stradale şi cu instituţii locale si internaţionale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIDC - Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii vă oferă 
gratuit consultanţă şi asistenţă tehnică prin  

Punctul Info pentru Asociaţiile Civice Stradale  
 

www.asoidc.ro/Proiecte/Actiunea_Strada_Mea/Punct_Info 
 
 

 

 Asociaţia Împreună pentru Dezvoltarea Comunităţii - AIDC 

 

Telefon/Fax:  0268-415033 
Telefon:  0727-833101 
E-mail:         asoidc@yahoo.com 
Internet: www.asoidc.ro 
Facebook:   www.facebook.com/Actiunea_strada_mea 
 

 
Numele şi prenumele:  
___________________________________________ 
 
Localitatea: ____________________ Telefon:  ______________________ 
 
E-mail: _____________________________________________________ 
 
Întrebare/solicitare/propunere : ___________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 

 

http://www.asoidc.ro/Proiecte/Actiunea_Strada_Mea/Punct_Info
mailto:asoidc@yahoo.com
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Ideea! Proiectul nostru se adresează locuitorilor din zonele care nu beneficiază 

de prevederile legilor asociaţiilor de proprietari  (nu au părţi comune de 
administrat), dar care trebuie să acţioneze solidar pentru a-şi îmbunătăţi condiţiile 
de viaţă. Ei reprezintă ,,populaţia uitată”, care nu este specificată în legile care 
reglementează buna locuire, au venituri mici şi mijlocii, sunt ignoraţi de 
autorităţile publice  pentru că nu sunt organizaţi în nici un fel de structură 
asociativă,  nu au acces la finanţări şi nu au un cuvânt de spus în faţa autorităţilor 
publice atunci când se ia o decizie publică privind organizarea edilitară a 
localităţii şi care îi afectează.     

Realitatea! Prin proiectul Acţiunea Strada Mea au fost înfiinţate structurile 

asociative denumite generic ASOCIAŢIA CIVICĂ STRADA MEA în cartierele cu 
case din municipiul Braşov,  cu scopul de a salva zonele de patrimoniu de 
arhitectură şi cele din cartierele periferice ale localităţii, cu implicarea celor care 
le locuiesc. Principiile de organizare al Asociaţiilor Civice Strada Mea sunt:  
1. Ajutorul reciproc între locuitorii unei străzi,  
2. Întărirea relaţiilor de vecinătate şi  
3. Colaborarea lucrativă cu toate organismele care contribuie la 

administrarea şi rezolvarea problemelor străzii respective 

Scopul proiectului constă în împuternicirea cetăţenilor de a acţiona şi a se 

implica activ în îmbunătăţirea condiţiilor de locuire şi vecinătate, prin asociere, 
ajutor reciproc, colaborare cu factorii responsabili şi participare la decizia publică 

Contribuţia colaboratorilor este foarte importantă şi apreciată:  
 Asociaţia Salvaţi Arhitectura Tradiţională a Transilvaniei (SATT) şi 

Fundaţia Pro Patrimoniu  (FPP) şi Ordinul Arhitecţilor Braşov - expertiză 
în reabilitarea/repararea obiectelor de patrimoniu (clădiri, porţi, situri), cu 
statut de monument istoric 

 Asociaţia Junilor Braşovului şi Asociaţia Scheii Braşovului  – includerea 
străzii în evenimentele culturale şi tradiţionale organizate de Junii Braşovului   

 Grădiniţa în limba germană – ornarea străzilor pentru sărbătorile de iarnă şi 
contribuţii pentru expoziţia Strada Sforii 

 Studio arhitectură Easternworks–a proiectat simbolistica numerelor de 
casă, info-panourile,  design mobilier urban şi amenjări peisagistice 

 Atelierul de restaurare Jakab Arpad– expert tehnic în domeniul restaurării 
obiectelor de patrimoniu  

 Depoul de Artă Urbană –– Organizarea evenimentului cultural-civic Fatzada 
Street Fest 2013 şi 2014 

 Prima Şcoală Românească, Fundaţia Forum Arte,  Muzeul Civilizaţiei 
Urbane Braşov, Muzeul Casa Mureşenilor –  documentare privind istoria 
străzilor  

 Galeria de Artă – Postăvarului– invitarea clienţilor la evenimentele stradale 


